Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov
Výzva č. 1/2022
Program č. 2.2.3
Žiadosti úplné - podporené
Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

22-223-00357

Slovenská organizáca umenia a kultúry, o.z.

A3UM - centrum umenia

21 650,00 €

10 000,00 €

22-223-00428

KAIR

Košice Artist in Residence 2022

59 880,00 €

40 000,00 €

22-223-00452

Štokovec, priestor pre kultúru

Banská Stanica: 14.sezóna "Fénix Reloaded"

56 600,00 €

40 000,00 €

22-223-00456

PERIFÉRNE CENTRÁ

Laboratórium súčasnej kultúry na vidieku / rezidencie 2022

37 000,00 €

33 000,00 €

22-223-00533

Platforma pre súčasný tanec

Residance 2022

26 742,00 €

20 000,00 €

22-223-00552

Klub národnostných menšín a Pamätná Izba Sándora Máraiho

Literárne rezidencie Košice

16 080,00 €

7 000,00 €

Žiadosti úplné - nepodporené
Č. žiadosti
22-223-00105

Žiadateľ
Občianske združenie Rovás

Názov projektu
Umelecké rezidencie Löffler

Žiadaná suma

Pridelená suma

34 179,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivú koncepciu rezidencií, problematický realizačný plán, rozpočet projektu považuje komisia za

komisie

nadhodnotený a neadekvátny.

22-223-00467

Liptovské divadlo tanca, s.r.o.

LDT rezidencie 22

36 470,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na problematický realizačný plán (realizácia rezidencií z oblasti nového cirkusu), nedostatočne zdôvodnené

komisie

rozpočtové požiadavky (nájom priestorov) a chýbajúcu viaczdrojovosť vo financovaní vzhľadom na potenciál projektu.

22-223-00522

NOMANTINELS

Loading art_rezidenčné centrum v P*AKTe

41 300,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia nemá ku formálnej stránke projektu výhrady, vzhľadom k nižšiemu bodovému zisku v porovnaní s inými projektami a limitovaným finančným zdrojom v

komisie

podprograme 2.2.3 však navrhuje projekt nepodporiť. Rozpočet projektu považuje komisia za nadhodnotený a neadekvátny.

22-223-00529

o.z. mixér

Dom Jana Hálu

25 800,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia vníma potenciál lokality, odporúča však žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivú koncepciu rezidencií, problematický realizačný plán a nedostatočné

komisie

prepojenie na lokálnu komunitu.

Bratislava 22.12.2021

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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